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FIATAL VERSENYZŐK A JÁRVÁNYHELYZET ÁLTAL BEFOLYÁSOLT PÁLYAFUTÁSUKÓL

Nehezen rázódnak vissza
az erdélyi magyar sportolók

A sportolók életében az egyik legfontosabb dolog a rendszeresség: a jó 
eredmények legfőbb titkai az állandó edzés, felkészülés, a kitartó munka. 
Csakhogy az elmúlt egy évben igencsak megnehezítette a sportolók dolgát 
a járványhelyzet, hiszen uszodák, konditermek zártak be, edzőtáborok ma-
radtak el, sőt sok versenyt, megmérettetést is töröltek vagy elhalasztottak. 
Fiatal erdélyi magyar sportolókat kérdeztünk az elmúlt egy évről: mennyiben 
befolyásolta teljesítményüket, rövid és hosszabb távú terveiket az edzésterv 
megváltozása, felborulása, a versenyek nagy részének elmaradása. Olyan 
versenyző is akad, akit fejben megerősítettek a nehéz körülmények. 11.»

A kényszerpálya hasznai. Szabó Norbert sepsiszentgyörgyi pályakerékpáros úgy érzi, „beért”, sokkal keményebben dolgozott az elmúlt időszakban

Nem könnyítettek
a románvizsgán
A nyolcadikosok képességvizsgá-
jának román nyelv és irodalom 
követelményeiből kiiktattak 
ugyan néhány elemet, de a köz-
zétett mintatétel nem különbözik 
lényegesen a tavalyitól – mondta 
el megkeresésünkre egy román 
szakos pedagógus. Tavaly elma-
radtak a má sodikosok, negyedi-
kesek és hatodikosok országos 
felmérővizsgái a járványhelyzet 
miatt, idén tavasszal azonban 
megtartanák.  2.»

Felháborító
visszautasítás
Romániában az árnyékhatalmak 
irányítják az igazságszolgálta-
tást, erről a különben ártatlanul 
elítélt két emberről más elbírálás 
alapján döntenek – jelentette ki 
Kulcsár-Terza József parlamenti 
képviselő, miután meglátogatta a 
feketehalmi börtönben a székely 
terrorperben elítélt Beke Istvánt és 
Szőcs Zoltánt, akiknek nemrég is-
mét elutasították feltételes szabad-
lábra helyezési kérelmüket.  3.»

Több kerülő áll az
útügyi hatóság előtt
Még jó ideig marad a zötykölő-
dés az E 60-as főúton Maroskece 
és Aranyosgyéres között, a két 
település között tervezett autó-
pálya-szakasz ugyanis biztosan 
nem épül meg egyhamar, miután 
a közlekedési tárca szerződést 
készül bontani a munkálatokkal 
megbízott vállalkozással. 7.»

Ünneplik a kolozsvári 
magyar színjátszást
A színház közös tere – közös a tér 
színháza címmel terveznek nagy-
szabású rendezvényt Kolozsváron: 
március 12-én lesz a Farkas utcai 
kőszínház avatójának 200. évfordu-
lója, ennek apropóján a BBTE több 
kara rendhagyó összefogás kereté-
ben tudományos-kulturális projek-
tet kezdeményezett. Az ünneplésbe 
bekapcsolódnak a színisek, a 
fi lmes hallgatók, a bölcsészek és a 
zene szakosok is.  9.»

 » „A kimaradás 
nagyon kihatott 
a teljesítmé-
nyemre. Még 
most is úgy 
érzem, hogy 
nem »edzettem 
vissza« ma-
gam” – közölte 
Borbély Blanka 
biatlonista.
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Március közepén bárki regisztrálhat
a koronavírus elleni oltásra  5.»

Csiszolgatják az ingyenes földgáz-
és villanyáram-csatlakoztatás
szabályzatát  6.»
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